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Постановка проблеми 

Сьогодні у світі щорічно випускають 7 мільярдів електричних машин (ЕМ), які споживають  
70 % загальної кількості електроенергії. Якість ЕМ є основним фактором їх конкурентоспромож-
ності на світовому ринку. Необхідний рівень якості закладається на стадії розробки та проекту-
вання виробу, а також у процесі виробництва. Розвиток математичного моделювання ЕМ та широ-
ке застосування систем автоматизованого проектування дозволили успішно розв’язати задачі оп-
тимального проектування ЕМ. Тому якість ЕМ в основному визначається рівнем технологічних 
процесів їх виготовлення та організацією вимірювальних систем, систем технічного діагностуван-
ня їх стану на виробництві. Ефективне діагностування технічного стану ЕМ у процесі виробницт-
ва, своєчасне прогнозування причин розлагодження технологічного процесу і засноване на цьому 
керування якістю виготовлення ЕМ дозволяє розв’язати актуальні задачі на виробництві. 

Технічне діагностування (ТД) стану ЕМ є надзвичайно трудомісткий процес із складною мето-
дикою визначення окремих параметрів і пов’язаний із великими витратами часу та матеріальних 
ресурсів. Ця проблема ускладнюється тим, що серійно не випускаються засоби вимірювання осно-
вних параметрів діагностування ЕМ (кутова швидкість, момент інерції, параметри обмоток та ін.), 
які необхідні для укомплектування вимірювальних систем та систем ТД, не випускаються також і 
випробувальні стенди, і тому промислові випробування ЕМ недостатньо автоматизовані [1]. 

Аналіз останніх досліджень 

Розроблені на даний час методи та системи ТД ЕМ недостатньо ефективні для застосування під час 
приймально-здавальних випробувань ЕМ [2—10]. Вони характеризуються складністю й низькою шви-
дкодією, недосконалістю математичного забезпечення. Більшість систем ТД ЕМ дозволяють визнача-
ти лише окремі види браку та не дозволяють прогнозувати втрату стійкості технологічного процесу 
виготовлення ЕМ. Відомі підходи до ТД ЕМ не дозволяють у повному обсязі розв’язати задачу оцінки 
якості ЕМ під час їх виготовлення та приймально-здавальних випробувань, здійснити аналіз даних 
вимірювального перетворення параметрів ТД, синтезувати сучасні схеми і алгоритми функціонування 
мікроконтролерних вимірювальних засобів. Тому постає питання необхідності розробки якісно нових 
теоретичних підходів до теорії побудови систем ТД ЕМ та впровадження їх у виробництво. 

Для розв'язання поставлених задач було запропоновано: 
1. Метод ТД ЕМ на основі логічних функцій, який використовує параметри діагностування ЕМ, 

отримані в чотирьох режимах випробувань: випробування обмоток; динамічний режим; режим хо-
лостого ходу; режим короткого замикання. Формулювання таблиці станів ЕМ дозволило синтезува-
ти логічні моделі та алгоритми ТД у кожному з режимів випробувань. Під час аналізу причин браку 
можливий нечіткий діагноз, оскільки одна і та ж сама причина може привести до відхилень одноча-
сно кількох параметрів ЕМ. Тому запропоновано процедуру ТД, яка враховує нечіткість заповнен-
ня таблиці станів ЕМ [11, 12]. 
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2. Метод ТД ЕМ на основі автоматичного класифікатора на базі нечітких множин. Для побу-
дови автоматичного класифікатора за основу було взято систему нечіткого логічного висновку 
типу Сугенто, що дозволило визначити необхідну кількість термів, вибрати функції належності 
кожного терму, побудувати дерево нечіткого логічного висновку та базу знань автоматичного кла-
сифікатора. Оскільки система ТД ЕМ ієрархічна, то структура бази знань розбита на декілька під-
систем. Перші чотири підсистеми відповідають групам впливних факторів, і роблять частковий 
висновок про стан ЕМ, а остання, п'ята – на основі часткових факторів робить остаточний висно-
вок про придатність або непридатність об’єкта діагностування і вказує на можливу причину не-
придатності. Розроблені методи ТД стану асинхронного двигуна можуть бути використані в про-
гнозуванні тенденцій нестійкості технологічного процесу (запобігання браку, формування су-
джень і рекомендацій для проведення організаційно-технічних заходів підтримки технологічної 
дисципліни на потрібному рівні), яке відноситься до найважливіших елементів керування якістю 
виробництва ЕМ [11, 13]. 

Мета статті 

Основним недоліком методу ТД на базі нечітких множин є необхідність формування досить 
об’ємної бази знань про можливі стани ЕМ. Наведені методи ТД не дозволяють також використо-
вувати неперервні показники якості параметрів діагностування в діапазоні 0...1. Можливість непе-
рервного задавання показників якості дозволяє класифікувати ЕМ за категоріями якості та прово-
дити детальніше прогнозування перебоїв технологічного процесу виготовлення ЕМ, що спонукало 
авторів до розробки ефективніших методів ТД ЕМ. Тому метою даної статті є розробка методу ТД 
ЕМ, який позбавлений перерахованих недоліків. 

Вейвлет-діагностування 

Авторами запропоновано побудувати ТД ЕМ на основі вейвлет-аналізу. 
Термін «вейвлет» (wavelet – маленька хвиля) з’явився порівняно недавно — в середині 80-х років. 

В наш час сімейство аналізаторів, що названі вейвлетами, починає широко використовуватися в 
задачах розпізнавання образів; в процесі оброблення та синтезу різних сигналів; в процесі аналізу 
зображень самої різної природи; для вивчення властивостей турбулентного поля; для згортки (упа-
кування) великих обсягів інформації, тощо [14—17]. 

Узагальненим підходом до аналізу сигналів ( )s t  стало їх представлення у вигляді виваженої су-
ми простих складових – базисних функцій ( )k tψ , помножених на коефіцієнти kС : 

 ( ) ( )k k
k

s t С t= ψ∑ . (1) 

Так як базисні функції ( )k tψ  задані як функції певного виду, то тільки коефіцієнти kС  несуть 
інформацію про певний сигнал. Таким чином, можна говорити про можливість представлення 
довільних сигналів на основі рядів (1) з різними базисними функціями. Базисними функціями вей-
влетів можуть бути різні функції, в тому числі функції, що нагадують модульовані імпульсами 
синусоїди, функції із скачками рівня. Це забезпечує легке представлення сигналів з локальними 
скачками і розривами. 

Вейвлети характеризуються своїм часовим та частотним образами. Часовий образ визначається 
деякою psi-функцією ( )tψ  часу, а частотний образ – Фур’є образом ( ) ( )Fψ ω = ω , що задає обві-
дну спектра вейвлета. Фур’є-образ визначається виразом 

 ( ) ( ) j tF t e dt− ωω = ψ ⋅∫
 . (2) 

За допомогою вейвлетів сигнал представляється сукупністю хвильових пакетів, утворених на ос-
нові деякої вихідної (базисної) функції 0( )tψ . Ця сукупність, різна в різних часових інтервалах ви-
значення сигналу та коректується множниками, представляє сигнал з різною ступінню деталізації. 
Таке представлення називається вейвлет-аналізом сигналів. 

Побудуємо вейвлет-діагностування ЕМ на основі прямого дискретного вейвлет-перетворення, 
що зводиться до обчислення вейвлет-коефіцієнтів за формулою 
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 ( )2
0 0( , ) ( )

j
jC j k a a t k s t dt

∞ − −

−∞
= ψ −∫ . (3) 

На рис. 1, 2 з використанням середовища Mathcad наведено приклади прямого і зворотного 
дискретного вейвлет-перетворення прямокутного імпульсу за допомогою вейвлету Добеші 4-го 
порядку [18], який має такі phi- та psi-функції: 

 
1

0
( ) (2 )

M
k

k
x c x k

−

=
ϕ = ϕ −∑ ,   

1

1
2

( ) ( 1) (2 )k
k

k M
x c x k−

= −
ψ = − ϕ −∑ , (4) 

0 (1 3) 4c = + ,  1 (3 3) 4c = + ,  2 (3 3) 4c = − ,  3 (1 3) 4c = − . 

 

Рис. 1. Вейвлет-розклад прямокутного імпульсу 

 

0  

Рис. 2. Реконструкція прямокутного імпульсу 

Аналіз рис. 1 дозволяє зробити такі висновки: 
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— форма вейвлет-коефіцієнтів вдала для аналізу сигналів, які вміщують стрибки; 
— вейвлет-коефіцієнти представляють собою прямокутні коливання з кратною частотою осци-

ляції; 
— кількість максимально можливих рівнів розкладу невелика. 
На рис. 2 показана методика видалення частини коефіцієнтів шляхом заповнювання нулями ві-

дповідних комірок матриці вейвлет-коефіцієнтів. Це дозволяє обмежити кількість коефіцієнтів 
числом L та змінювати рівень реконструкції сигналу. З рис. 2 видно, що зменшення рівня реконст-
рукції веде до більшого проявлення ефекту Гіббса в місцях стрибків рівня сигналу. Можна зроби-
ти висновок, що вейвлети Добеші 4-го порядку при L = 8 дозволяють досить добре описувати ви-
хідний сигнал. При цьому досягається висока швидкість обчислень вейвлет-коефіцієнтів. 

Виходячи з того, що вейвлет-коефіцієнти Добеші дозволяють достатньо точно представляти си-
гнал із різкими стрибками рівнів, пропонується така послідовність проведення ТД ЕМ: 

1. Для зручної обробки таблиці станів ЕМ, представимо їх у вигляді сигналів (рис. 3), зберігаю-
чи однакову послідовність станів кожного сигналу. 

2. Проведення випробувань ЕМ, що діагностується, та формування його стану у вигляді сигна-
лу, з тою ж послідовністю станів, що і в таблиці. 

3. Проведення дискретного вейвлет-перетворення Добеші 4-го порядку всіх сформованих сиг-
налів. 

4. Знаходження коефіцієнтів кореляції між вейвлет-коефіцієнтами ЕМ, що діагностується, та 
вейвлет-коефіцієнтами табличних станів ЕМ. 

5. Видача діагнозу як стану з максимальним коефіцієнтом кореляції. 
Покажемо роботу наведеного методу ТД на прикладах. В табл. 1 наведено основні стани асинх-

ронних ЕМ [11, 12], а на рис. 3 – їх зображення у вигляді сигналів. В табл. 2 наведено основні ре-
зультати діагностування за запропонованим методом для двох прикладів. Коефіцієнт кореляції r  
обчислювався за формулою 

 WxWy

Wx Wy
r

σ
=

σ ⋅ σ
, (5) 

де Wxσ , Wyσ  — дисперсії досліджуваних вейвлет-коефіцієнтів; WxWyσ  — коваріантність, 

 ( ) ( )
1

1 N
WxWy xn x yn y

n
W W W W

N =
σ = − −∑ . (6) 

Таблиця 1  

Стани асинхронних ЕМ 

Ста
ни 

1. Показники якості обмоток 2. Показники якості динамічного режиму 
Rіз Rобм Lобм Собм Lm Qобм Мmax M(ωr) J M0 Дисб. 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 

Q0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Q1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
Q2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Q3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
Q4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Q5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Q6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Q7 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
Q8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
Q9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Q10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Q11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Q12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
Q13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
Q14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Продовження табл. 1 

Ста
ни 

3. Показники якості холос-
того ходу 

4. Показники якості 
короткого замикання 

Примітки: 
1) Число «1» відповідає попаданню в зону 

допуску, а число «0» — непопаданню в зону 
допуску відповідного параметра діагносту-
вання ЕМ. 

2) Q0 — справний двигун; Q1 — збільшений 
розмір повітряного зазору; Q2 — занижена 
кількість витків обмотки статора; Q3 — відступ 
у висоті вусика пазів ротора; Q4 — відступ у 
випалі листів магнітопроводу; Q5 — невідпові-
дність марки сталі;  
Q6 — завищене число витків обмотки статора; 
Q7 — завищений опір обмотки статора; Q8 — 
неякісна заливка ротора;  
Q9 — підвищені втрати в сталі; Q10 — підви-
щені механічні втрати в підшипниках; Q11 — 
порушення в хімічному складі алюмінієвого 
сплаву; Q12 — невідповідність в обмоткових 
даних; Q13 — взаємне зміщення пакетів статора 
і ротора; Q14 — зменшений розмір повітряного 
зазору. 

І
хх 

cos
ϕхх 

η ω
r 

Iп М
п 

cos
ϕкз 

с
1 

с2 с3 с
4 

d1 d2 d3 

Q0 1 1 1 1 1 1 1 
Q1 0 0 1 1 0 1 1 
Q2 0 1 1 0 0 1 1 
Q3 1 0 0 1 0 1 0 
Q4 1 0 1 1 1 1 0 
Q5 1 1 0 1 1 1 1 
Q6 1 1 1 0 1 0 1 
Q7 1 1 1 0 1 1 1 
Q8 1 1 0 0 1 0 1 
Q9 1 1 0 0 1 1 1 
Q10 1 0 0 1 1 1 0 
Q11 1 1 0 1 1 1 1 
Q12 1 0 1 0 1 1 0 
Q13 1 0 1 1 0 1 1 
Q14 1 0 0 1 0 1 0 

 
Рис. 3. Зображення таблиці станів ЕМ у вигляді сигналів  

(SR – стан ЕМ, що діагностується, приклад 1) 

Таблиця 2  
Вихідні дані та результати вейвлет-діагностування ЕМ 

 Приклад 1 Приклад 2 
Стан ЕМ, що діаг-

ностується 
(1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 

 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1) 
(0,5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,6; 

 0,4; 0,5; 0; 1; 0,2; 0; 0; 1; 1) 
Перші три  

відсортовані  
діагнози 

Q13, r = 1 
Q11, r = 0,83 

Q14, r = 0,813 

Q2, r = 0,912 
Q6, r = 0,717 
Q7, r = 0,714 

На рис. 4 показані вейвлет-коефіцієнти станів ЕМ для прикладу 1 з табл. 2, на основі коефіцієн-
тів кореляції яких з сигналом визначених показників стану ЕМ робиться висновок про діагноз. 
Крім того цей метод враховує  положення певного стану ЕМ в сигналі, що дозволяє уникнути не-
правильного діагнозу, як у разі безпосереднього використання кореляційного аналізу. 

 

 a1  a2  a3   a4  a5  a6   b1  b2  b3  b4   b5  c1  c2   c3  c4   d1 d2   d3 
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Рис. 4. Зображення вейвлет-коефіцієнтів станів ЕМ  
(WR – стан ЕМ, що діагностується, приклад 1) 

Як видно з табл. 2, вейвлет-діагностування дає можливість використовувати значення показни-
ків якості стану ЕМ не тільки у бінарному вигляді (0; 1), але й множину значень в діапазоні 0...1. 
За рахунок цього досягається більш точне діагностування ЕМ, а також класифікація ЕМ за катего-
ріями якості. 

Висновки 

1. Проведено аналіз відомих методів ТД ЕМ та показано, що в цих методах показники якості 
параметрів діагностування неможливо задавати неперервними значеннями в діапазоні 0...1. Мож-
ливість неперервного задавання показників якості дозволяє класифікувати ЕМ за категоріями яко-
сті та проводити детальніше прогнозування втрат стійкості технологічного процесу виготовлення 
ЕМ. 

2. Встановлено, що під час проведення приймально-здавальних випробувань ЕМ можна засто-
сувати дискретні вейвлет-перетворення на основі вейвлету Добеші 4-го порядку. Даний тип вейв-
лету характеризується високою швидкістю обчислень та достатньою для практики діагностування 
точністю представлення сигналів з різкими фронтами вейвлет-коефіцієнтів. 

3. Запропоновано метод вейвлет-діагностування ЕМ, який, на відміну від відомих, не потребує 
формування великих баз знань про можливі стани ЕМ та має можливість задавати показники якості 
параметрів діагностування ЕМ в діапазоні 0...1 поля допуску параметрів діагностування. Роботу 
методу продемонстровано на конкретних прикладах. Запропонований метод може бути узагальне-
ний на вейвлет-діагностування складних об’єктів. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кучерук В. Ю. Класифікація та аналіз методів оцінки стану електричних машин // Вимірювальна та обчислюваль-
на техніка в технологічних процесах. —1999.— № 4. — С. 56—62. 

2. Гольдберг О. Д. Научные основы диагностики и управления качеством асинхронных двигателей // Электричество. 
— 1986. — № 1. — С. 20—22. 

3. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхронных двигателей / О. Д. Гольдберг, И. М. Абдуллаев, 
А. Н. Абиев; Под ред. О. Д. Гольдберга. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 160 с. 

4. S. Rawicki Diagnostic methods for three-phase Induction Motor // Second Int. Scientific Conf. «Unconventional 
Electromechanical and Electrotechnical Systems» UEES’96, Proceeding volumes 2. — Szczecin, Poland, 1996. — P. 321—324. 

5. P. Vas Parameter Estimation, Condition Monitorign and Diagnosis of Electrical Machines. — Oxford: Clarendon Press, 1993. 
6. F. Filippetti, G. Franceschini, C. Tassoni, P. Vas. A Fuzzy Logic Approach to On-line Induction Motor Diagnostics Based 

on Stator Current Monitoring. — Stockholm Power Tech, Int. symp. on Electric Power Engineering, Stockholm, Sweden, 18—22 
June 1995, Proceeding No. Electrical Machines and Drives. — P. 156—161. 

7. S. Ferkolj, R. Fiser. On-line Fault Diagnostic Techniques of Induction Motor Drives. Stockholm Power Tech, Int.symp. on Electric 
Power Engineering, Stockholm, Sweden, 18—22 June 1995, Proceeding No. Electrical Machines and Drives. — P. 162—166. 

8. Луговой А. В., Родькин Д. Й. Випробувальний комплекс для діагностики електричних машин // Електроінформ. —
2002. — № 1. — С. 14—16. 

9. Родькин Д. И. Системы динамического нагружения и диагностики электродвигателей при послеремонтных испы-
таниях. — М.: Недра, 1992. — 236 с. 



АВТОМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2004. № 2 
11 

10. Родькин Д. И., Черный А. П., Здор И. Е. Задачи и технические средства для диагностики параметров асинхронных 
двигателей // Вісник Харківського державного політехнічного університету: Зб. наук. праць. — 1999. — Вип. 61. — 400 с. 

11. Кучерук В. Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів. Монографія. — Він-
ниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 195 с. 

12. Кучерук В. Ю. Діагностика стану асинхронного двигуна за допомогою логічних функцій // Контроль і управління 
в складних системах (КУСС-2001). Матеріали шостої міжнародної НТК. М.Вінниця, 8—12 жовтня 2001 року. — Том 2. 
— Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. — С. 91—98. 

13. Поджаренко В. О., Кучерук В. Ю., Войтович О. П. Принципи побудови системи діагностування стану електрич-
них машин за допомогою нечітких алгоритмів. // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2002. — Том 2. —
№ 3. — С. 41—45.  

14. Астафьева Н. М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи Физических Наук. — 1996. — 
Том 166. — № 11 — С. 1145—1170. 

15. Дремин И. М., Иванов О. В., Нечитайло В. А. Вейвлеты и их использование // Успехи Физических Наук. — 2001. 
— Том 171. — № 5. — С. 465—501. 

16. Наконечний А. Й. Теорія мало хвильового перетворення та її застосування. — Львів: Фенікс, 2001. — 278 с. 
17. Дьяконов В. П. Вейветы. От теории к практике. — М.: СОЛОН-Р, 2002. — 448 с. 
18. I. Daubechies Ten lectures on wavelets, CBMS-NSF conference series in applied mathematics. SIAM Ed. 1992. 

Рекомендована кафедрою метрології та промислової автоматики  

Надійшла до редакції 30.09.03 
Рекомендована до опублікування 10.12.03 

Поджаренко Володимир Олександрович — завідувач кафедри, Кучерук Володимир Юрійович — до-
цент, Войтович Олеся Петрівна — аспірант. 

Кафедра метрології та промислової автоматики, Вінницький національний технічний університет 

 

 

 


	,


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




